
 

La configuració de la pau com a dret humà és un debat que s'està donant al si de les Nacions Unides 
en aquests moments. Quin és el seu abast? És un dret humà autònom? Quins són els seus titulars? 
La comunitat internacional no ha arribat encara a cap consens.  

Que la pau és molt més que l'absència de violencia és una idea arrelada i compartida per gairebé tots 
els actors. El reconeixement d'un dret humà, en canvi, comporta la identificació dels garants, dels 
titulars d'obligacions i responsabilitats. I aquí no totes les visions són compartides.  

De la mà dels activistes de pau d'arreu del món que han vingut a visitar els nostres municipis en el 
marc del projecte Ciutats Constructores de pau, farem un recorregut per les diferents dimensions del 
dret humà a la pau, tot i enriquint aquest debat internacional. 

  P R O G R A M A 

9.30h Inscripció i recepció dels participants.  

10.00h  Inauguració, a càrrec  de  Casa  Amèrica  de Catalunya, Diputació de Barcelona, Fons Català 

de Cooperació al Desenvoluament i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  

10.30h És la pau un dret humà? Situació actual del debat i nternacional , a càrrec de Jaume  

Saura , president de l'IDHC i professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona.  

11.15h Pausa-cafè 

11.40h Taula rodona Construïm el dret humà a la pau des de la pràctica de les persones 

activistes . 

L’objecció de consciència.  Diego Quiroga , Acción colectiva de objetores y objetoras de 

conciencia de Colòmbia. +info  

El paper de la dona . Caddy Adzuba , periodista de República Democràtica del Congo. +info 

La resistència civil pacífica . Meir Margalit , Comitè israelià contra la demolició de cases. 
+info 

Modera Tica Font ,Institut Català Internacional per la Pau -ICIP.  

13,30h Conclusions  finals i cloenda  

I N F O R M A C I Ó 

La Jornada tindrà lloc el dissabte, 4 d'octubre, de 9,30h a 13,30h a Casa Amèrica de Catalunya. 
Còrsega, 299 entresol 08008 Barcelona  

Entrada gratuïta prèvia inscripció:  AQUÍ  

Servei de traducció simultània  

Aquesta jornada l'organitzen conjuntament l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Casa Amèrica de 
Catalunya, Ajuntament de Sant Boi, amb el suport del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat i l'Institut Català Internacional per la Pau  

http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/persones-constructores-de-pau/diego-quiroga-bonilla/
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/persones-constructores-de-pau/caddy-adzuba/
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/persones-constructores-de-pau/meir-margalit/
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/jornades/
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/jornades/
http://www.americat.cat/es
http://www.idhc.org/
http://www.idhc.org/images/MAILS/www.santboi.cat
http://www.fonscatala.org/
http://www.fonscatala.org/
http://www.diba.cat/
http://www.ccar.cat/
http://gencat.cat/icip/
http://www.americat.cat/es
http://www.americat.cat/es
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